
                                                                                                                 

 

Sakgranskning av Norrbottens folkhälsostrategi  

Efter en process av dialoger med alla kommuner, olika organisationer och intressegrupper kommer 

här ett förslag till en folkhälsostrategi för Norrbotten. Den baseras på en analys av folkhälsan i 

länet och på de tankar och synpunkter som lyfts fram under internat, nätverksträffar och dialoger 

som genomförts med tjänstepersoner, politiker, sakkunniga och intressegrupper.  

Sakgranskningsrundan är det sista tillfället att påverka innehåller i strategin innan den går ut till 

beslut hos kommuner och de regionala parter som är ansvariga för innehållet. Förhoppningen är 

att strategin ska komma till nytta och vara inspiration till de folkhälsoråd eller andra 

arbetsgrupper som ansvarar och arbetar med folkhälsoaspekterna i kommunerna eller i andra 

organisationer. 

Norrbottens folkhälsopolitiska råd (NFR) önskar få in synpunkter på förslaget till Norrbottens 

folkhälsostrategi senast 30 november 2017.  

 

Praktiska detaljer kring sakgranskningen 

En sakgranskningsrunda är en mer informell förfrågan om ”har vi uppfattat er rätt” än en 

remissrunda. Valet motiveras av att ett förankringsarbete kring folkhälsostrategin har bedrivits i 

samråd med kommunerna och andra samhällsaktörer i Norrbotten under en lång tid, och därmed 

föreligger inte samma behov av en formell remiss.  

Bifogat finner ni 1) ett förslag till strategi och 2) en lista över de som bjuds in att delta i 

sakgranskningsrundan. 

Alla de aktörer som tidigare bjudits in till arbetet med folkhälsostrategin bereds nu möjlighet att 

lämna synpunkter. För att svaren ska bli lättare att överblicka ber vi er utgå från några valfria frågor: 

1. Har ni synpunkter på de länsspecifika perspektiv och målområden som kommer att 

prioriteras? 

2. Kommer detta att kunna vara ett vägledande dokument i ert eget folkhälsoarbete? 

3. Vilka medskick vill ni göra inför det kommande arbetet? 

4. Kommunikationsprocessen kring strategin och det fortsatta arbetet – vad är viktigt? 

”Detta strategidokument har tagits fram med främsta mål att samordna länets resurser, bidra till 

att länet arbetar i samma riktning och fungera som stöd i arbetet för alla berörda aktörer mot en 

förbättrad folkhälsa. En länsgemensam målsättning, en plan för vägen dit samt hur länets 

regionala aktörer ska samverka är strategins viktigaste kärnpunkter. Endast genom samverkan 

mellan flera aktörer och politikområden kan länet åstadkomma de stora förbättringskliv som är 

nödvändiga för att möta framtiden.” 

Från förordet till Norrbottens Folkhälsostrategi 



Vill ni lämna synpunkter går det bra att lämna dessa via följande länk 

https://webbenkat.nll.se/evasys/online.php?p=FHS2018 

Sista dag för detta är torsdag den 30 november 2017.  

Fortsatt process och tidsplan 

Det bifogade förslaget till strategin är i obearbetat skick med endast textmaterial. När 

sakgranskningsrundan är avslutad och revideringar gjorts utifrån inkomna synpunkter, trycks 

strategin upp med visualiserande bilder och i fyrfärg. Strategin kommer att finnas i full längd, men 

också i en kortversion på ca 10 sidor. 

Strategin kommer sedan under första kvartalet tas upp för beslut i Regionfullmäktige, styrelsen för 

Norrbottens Kommuner, samt av ledningen på Länsstyrelsen i Norrbottens län. Förhoppningen är att 

även respektive kommun vill ställa sig bakom Norrbottens folkhälsostrategi, exempelvis genom 

fullmäktigebeslut eller genom beaktande i kommunens planer.  

 

Kontaktpersoner: 

Joanna Hansson, joanna.hansson@norrbotten.se  

Marianne Öhman, marianne.ohman@kfbd.se 

Katarina Sandling Jonsson, katarina.sandling.jonsson@lansstyrelsen.se 

 

Agneta Granström (MP), ordförande 

 

Norrbottens Folkhälsopolitiska Råd 
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